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Tydzień 01.06-05.06.2020 

 

Kiedy śmieje się dziecko, 
śmieje się cały świat 

 
1 czerwca – Międzynarodowy Dzień Dziecka! Dzień wszystkich 

dzieci, dzieci z całego świata! Oficjalnie jest ono obchodzone od 

ponad pół wieku i na zawsze wpisało się w kalendarz. Celebruje się 

go we wszystkich państwach, jako Dzień Praw Dziecka lub pod 

nazwą Powszechnego Dnia Dziecka. Różnicą jest tylko data, kiedy w 

danym państwie jest obchodzony. W kalendarzowym Dniu Dziecka, 

dzieci oczekują zwiększonej dawki przyjemności, łakoci, prezentów, 

organizacji imprez i większej swobody. Przecież to ich dzień. Dzień 

uśmiechu i radości, jeden z najważniejszych i najobfitszych w roku. 

 
Wszystkim dzieciom z okazji ich święta życzymy dużo 
zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń oraz beztroskiej zabawy i 
dużo uśmiechu! 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1ba7q9K6puI 

 
Poniedziałek  
 
Zachęcamy Was drogie dzieci, do zrobienia pracy plastycznej pt. : 
„Mój wymarzony Dzień Dziecka” lub „Mój wymarzony prezent z 
okazji Dnia Dziecka” 
 
Przedstawiamy Wam także- TOP 10 - SPOSOBY NA DZIEŃ DZIECKA W 
DOMU (może coś podpatrzycie i się Wam spodoba ☺ ) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=wXkgj6goErc  

https://www.youtube.com/watch?v=1ba7q9K6puI
https://www.youtube.com/watch?v=wXkgj6goErc
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Wtorek 
 
Dzień Dziecka - zabawy online (linki w opisie filmu)  
Specjalnie dla Was- ciekawe propozycje gier i zabaw edukacyjnych 
online  
 
https://www.youtube.com/watch?v=Y3X3Ux2IKVM  
 
Środa 
 
Dzieci Świata - cykl reportaży Marzeny Figiel 
 
Dzieci Świata to cykl reportaży przedstawiający jeden dzień z życia 
dzieci z różnych części świata, który ma na celu pokazać ogromny 
kontrast, pomiędzy jakością życia dzieci, ilością ich obowiązków czy 
spożywanego dziennie jedzenia. 
Cykl wzbudzając emocje współczucia, zdziwienia, czy nawet smutku, 
skłoni do refleksji, nad jakością życia dzieci z krajów rozwiniętych i 
wyzwaniami tych, którzy dorastają w skrajnie różnej od naszej 
kulturze. 
Z reportaży dowiemy się jak wygląda edukacja dzieci z różnych części 
Świata, jakie mają możliwości rozwoju, jakie pragnienia, jak spędzają 
wolny czas i czy w ogóle go mają, czym się bawią, jakie mają 
perspektywy na przyszłość, obowiązki, jak liczną mają rodzinę, jaką 
rolę w niej pełnią. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8  
 
Zapraszamy także do wspólnych zabaw ruchowych przy muzyce: 
 
Budujemy pociąg z kartonów.- Wraz z rodzicami podzielcie się na 
zespoły. Zespoły budują pociąg z kartonowych pudełek, wspólnie 
malujecie kolorową kredą lub farbami i łączycie ze sobą lokomotywę i 
wagoniki. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3X3Ux2IKVM
https://www.youtube.com/watch?v=lXXsAajTMw8
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Czwartek  
 
Wspólna zabawa ruchowa-  „Jadą pociągi” – wraz z rodzicami 
uformujcie  pociąg, maszynistą jest rodzic; w rytm piosenki: Jedzie 
pociąg z daleka, dziecko  poruszają  się, gdy milknie muzyka 
zatrzymuje się na stacji i mimiką lub ruchem naśladuje nazwy stacji: 
a) stacja uśmiechu, 
b) stacja pajacyków, 
c) stacja tańca, 
d) stacja radości. 
 
Rzuty do celu- Każdy z zawodników otrzymuje piłeczkę (zawodnicy z 
jednej drużyny otrzymują piłeczki tego samego koloru) i kolejno 
wykonywane są rzuty do kosza. Wygrywa drużyna, której piłeczek jest 
najwięcej w koszu. 
 
 
Specjalnie dla Was- piosenka:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8      
 
 
Piątek 
 

Film edukacyjny -My Dzieci Świata      |        Jesteśmy Dziećmi | Dzień 
Dziecka 2020 | Wierszyk | Bajki po Polsku 
 
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0  
 
Zachęcamy także do poćwiczenia rączek i przyjemnego kolorowania: 
 
 
 

Miłej zabawy!!! ☺                          
 

https://www.youtube.com/watch?v=p8Pw2N5pwQ8
https://www.youtube.com/watch?v=zl_dYe03Yx0
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